
Rozpis 
aktualizace 8. května vyznačeny žlutě 

Čas a místo závodu 
3. - 8. července 2019 v Plzni, Autocamp Ostende - Bolevák 

Charakter závodu 
Etapový závod jednotlivců v MTBO. Celkové pořadí je dáno součtem časů E1 až E5. 
E0 Prolog – tréninkový závod, který se nepočítá do celkového pořadí 
O-triatlonové štafety, vložený závod 

Zařazení 
8., 9. a 10. kolo Českého poháru 2019 
5. a 6. Kolo Německého poháru Dcup 
2 závody World masters series 
2 závody Young guns World series 

Pořadatel 
Klub orientačních sportů Slavia Plzeň z pověření Českého svazu orientačních sportů 

Otevření kempu 
● 3. července, 14:00 

Tréninkový závod 
● 3. července: Etapa 0 – MTBO Blinduro, nezapočítává se do celkového pořadí MTBO 5 days (ORIS: Etapa č.1) 

Závody 
● 4. července: Etapa 1 – longer middle (ORIS: Etapa č.2) 

● 5. července: Etapa 2 – sprint, 8. kolo Českého poháru, World masters series, Young guns World series, (ORIS: Etapa č.3 )v podvečer: Štafety v 
orientačním triatlonu 

● 6. července: Etapa 3 – middle, 9. kolo Českého poháru, 5. kolo Německého poháru, World masters series, Young guns World series (ORIS: Etapa č.4) 

● 7. července: Etapa 4 – long, 10. kolo Českého poháru, 6. kolo Německého poháru (ORIS: Etapa č.5) 

● 8. července: Etapa 5 – semi-free order, stíhačka (ORIS: Etapa č.6) 

Od 9. - 12. července se bude konat tréninkový kemp mládeže. Více informací ke kempu zde: tréninkový camp mládeže 

Centrum 
Autocamp Ostende – Bolevák, Plzeň, GPS Loc: 4949.7773050N, 13.3904644E  Mapy.cz – turistická 

Etapy – Místo, mapa, délka 

Etapa Etapa v 
ORISu Start 00 

Centrum etapy 
(Vzdálenost z centra 

závodu) 
Místo závodu Centrum etapy 

 - start Mapa 
Přibl. délka 
M21E/W21E 

(min) 

E0 Trénink Blinduro ORIS E1 15:00 – 18:00 Ostende (0km) Krkavec 0km 1:15 000 Akorát na rozjetí 

E1 middle ORIS E2 11:00 Ostende (0km) Letkov 7km 1:15 000 65/60 

E2 sprint ORIS E3 10:00 Ostende (0km) Zruč - Senec 4,5km 1:5 000 20/20 

O-triatlon štafety   17:30 Ostende (0km) Ostende 0km 1: 6 660 0,66 h 

E3 middle ORIS E4 10:00 Město Touškov (13km) Touškov < 5 km 1:15 000 60/55 

E4 long ORIS E5 10:00 Město Touškov (13km) Touškov < 5 km 1:15 000 115/105 

E5 semi-free order ORIS E6 10:00 Ostende (0km) Ostende 4,5km 1:5 000 60/55 

Etapy – Funkcionáři 
Etapa Etapa v 

ORISu Ředitel Rozhodčí Stavitel 

E0 ORIS E1 Robert Anděl Ondřej Hašek Jan Václavík 

E1 ORIS E2 Robert Anděl Ondřej Hašek Michal Tošner 

E2 ORIS E3 Robert Anděl Ondřej Hašek Martin Les 

O-Triatlon  Jan Hašek Ondřej Hasman Saška Svobodová 

E3 ORIS E4 Robert Anděl Ondřej Hašek Tomáš Kamaryt 

E4 ORIS E5 Robert Anděl Tomáš Kamaryt Ondřej Hašek 

E5 ORIS E6 Robert Anděl Ondřej Hašek Václav Šňupárek 

http://kosslaviaplzen.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/
http://czechmtbocamp.webnode.cz/
https://mapy.cz/s/3qx4N


Technické informace 
Kategorie 
M14, M17, M20, M21E, M21A (+WMS M35), M21B, M40A (+WMS M40, M45), M40B, M50 (+WMS M55), M60 (+WMS M65), M70 (+WMS M75), M80 

W14, W17, W20, W21E, W21A (+WMS W35), W21B, W40 (+WMS W45), W50 (+WMS W55), W60 (+WMS W65), W70 (+WMS W75, W80) 

MW-11, Open 

Dětský závod MW10 (možný doprovod rodičů) 

E1 - 4.7.2019 - MTBO v blízkosti Autocampu Ostende, odpoledne po hlavním závodě 

E2 - 5.7.2019 - MTBO v blízkosti Autocampu Ostende, odpoledne po hlavním závodě 

E3 - 6.7.2019 - XC časovka v Touškově, odpoledne po hlavním závodě 

E4 - 7.7.2019 - Jízda zručnosti, v průběhu hlavního závodu 

E5 - 8.7.2019 - MTBO v blízkosti Autocampu Ostende, v závěru hlavního závodu 

 

Pokud chcete být zařazeni do některé z kategorií World masters series napište do poznámky pro pořadele v ORIS rok narození a vybranou WMS kategorii. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na sloučení kategorií v případě, že bude v kategorii méně než 4 startující závodníci/-ce. (neplatí pro kategorie M/W-14,-17,-20) 

Ražení kontrol 
SPORT Ident – Je možné zapůjčení čipů od pořadatele při prezentaci.  
Cena 50,- Kč/etapa. Žádost o zapůjčení čipu je součástí přihlášky v ORISu. 
Zapůjčení čipu neregistrovaným závodníkům bude možné jen proti vratné záloze 1000,-. 
Kontroly budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení (20 - 40 cm) 

Zakázané prostory 

  

Zakázané (staré) mapy: 

Hořce kořenitá (2009) 

Krkavčí singlíky (2015) 

Am Ende Ostende (2015) 

Z Letkova (2011) 

Terén 
Rovinatý, kopcovitý, rychlý, pomalý s vysokou, střední a nízkou hustotou cest. 

Technická kontrola 
Každý závodník musí být vybaven cyklistickou přilbou. 
Kontrola technického stavu kola bude provedena u kategorií WM10, WM11, WM14, WM17. 
Kola všech závodníků musí být osazena plášti o minimální šířce 1,5“. 

Startovné 
Startovné na MTBO5denní zahrnuje: 
– startovné na závody (5 etap) 
– prolog MTBO Blinduro 
– doprovodný program, např. orienťácký triatlon, každodenní kultůra 
– Parkování v místě závodů 
 
 

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/horce-korenita-2009
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/krkavci-singliky-2015
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/am-ende-ostende-2015
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zletkova-2011


● Přihláška na všech 5 závodů jednotlivců MTBO 5denní  

 Kategorie M/W: 10, 11,14 17,20 21 -80 Open 

do 2.6. 300,- 600,- 1200,- 600,- 

do 16.6. 400,- 800,- 1400,- 800,- 

do 23.6. 500,- 1000,- 1600,- 1000,- 

● Přihlášky na místě za dvojnásobné startovné 

● Přihlašování probíhá přes ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, závod MTBO5Days Plzeň  

● Přihlášky budou spuštěny 21.4.2019, 12:00 
Přihlášky do 5-denních platí automaticky také pro Český pohár. 
Neregistrovaní se přihlašují také přes ORIS. 
Neregistrovaní u ČSOS na MTBO mají výše uvedené startovné zvýšené o 10% 
Pokud závodník nemá v ORIS účet, založí si účet na http://oris.orientacnisporty.cz/Login (záložka Vytvořit uživatele). 
Přihlášky a změny od 24.6. pouze na místě dle možností pořadatele 
Případné dotazy ohledně přihlašování směřujte na lesova . marketa zavináč gmail . com 

● Samostatné přihlášky na závody ČP (termín 2.6.2019): 

Kategorie M/W: 10, 11,14 17,20 21,40,50,60 Open 

8. ČP (E2) 60,- 150,- 200,- 100,- 

9. ČP (E3) 60,- 150,- 200,- 100,- 

10. ČP (E4) 60,- 150,- 200,- 100,- 

● Od 3.6. do 16.6. bude startovné zvýšeno o 25% 

●     Od 17.6. do 23.6. bude startovné zvýšeno o 50% 

● Přihlášky a změny od 24.6. pouze na místě dle možností pořadatele za dvojnásobné startovné. 

● I na samostatný závod ČP se hlaste přes ‚nadřazený‘ závod MTBO5Days Plzeň a zaškrtněte pouze E2,3,4. 

● O-triatlonové štafety: Přihlášení po první etapě do 21:00 

● Platba: 

● Startovné je uvedeno v Kč 
Startovné a ubytování hraďte převodem na bankovní účet č. 2601203427 / 2010 (Fio banka) 
 

● SEPA platba v EUR je také možná. Kurz převodu: 25Kč / EUR 
Účet v EUR: 

č.ú.: 2201203452 / 2010 
IBAN: CZ2620100000002201203452 
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 
Majitel účtu: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z. s. 
Banka: Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČ 61858374 
 

Jako variabilní symbol uveďte číslo vygenerované v systém ORIS v „Přehledu vkladů.“ 
 

Přihláška je přijata až po uskutečnění platby. 

Ubytování 
Pořadatelé pro 5-denní MTBO rezervovali téměř plnou kapacitu kempu Autocamp Ostende, který je zároveň centrem závodu, od 3. do 8. července. Pro rezervaci 
ubytování použijte ORIS (doplňkové služby závodu). Ubytování v chatkách a bungalovech je možné objednat pouze na celých 5 nocí. 

Objednávání ubytování v ORIS bude spuštěno 21. 4. 2019 v 12:00 SELČ. 

Možnosti ubytování v centru závodů (Autocamp Ostende – Bolevák) 

● 2-lůžková chatka / 5 nocí st-po (3000 Kč) – 28 chatek 

● 3-lůžková chatka / 5 nocí st-po (4000 Kč) – 5 chatek 

● A 4-lůžková chatka / 5 nocí st-po (6000 Kč) – 2 chatky 

● B 4-lůžková chatka / 5 nocí st-po (7000 Kč) – 6 chatek 

● C 4-lůžková chatka / 5 nocí st-po (7000 Kč) – 6 chatek 

● 4-lůžkový bungalow / 5 nocí st-po (8500 Kč) – 5 bungalowů 

● Obyvatelný přívěs nebo karavan vč.el.energie / 5 nocí st-po (2950 Kč) / možnost i na 1 noc (920 Kč) – dostatečný prostor 

● Osoba (15+ let) ve stanu / 5 nocí st-po (750 Kč) / možnost i na 1 noc (200 Kč) – dostatečný prostor 

● Osoba (10-14 let) ve stanu / 5 nocí st-po (500 Kč) / možnost i na 1 noc (150 Kč) – dostatečný prostor 

● Osoba (<10 let) ve stanu neplatí 

Ceny zahrnují poplatek za parkování auta. Přívěs na kola za auto je účtován zvlášť sazbou 70 Kč/den. 

http://oris.orientacnisporty.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5307
http://oris.orientacnisporty.cz/Login
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5307
http://www.bolevak.eu/


Pro ubytované v kempu Ostende platí povinnost poskytnout informace o osobách starších 18 let pro potřeby obecního úřadu. Formulář pro vyplnění informací bude 
k dispozici v ORISu a vyplněný bude vybírán na prezentaci. Poplatek obecnímu úřadu činí 6 Kč / osobu starší 18 let /  den a bude vybírán samostatně – úhrada převodem 
(stejný variabilní symbol jako přihláška) nebo na shromaždišti při prezentaci. 

Sprchy v kempu jsou zpoplatněny: 20Kč je vybíráno automatem 

 

Další možnosti ubytování v okolí hledejte na internetu. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud nebude ubytování zaplaceno do 14.6. rezervace bude zrušena a bude nabídnuta ve druhé fázi prodeje ubytování (bude spuštěna 16.6. ve 
12:00). 
 

Stravování 

● Catering v centru v hlavním MTBO5Days stanu zajišťuje specializovaná firma 

● Stálá restaurace je součástí Autocampu Ostende - Bolevák 

 

Parkování 
Parkovné je zahrnuto v ceně ubytování. Možnost parkovat uvnitř kempu do jeho zaplnění. Dbejte prosím pokynů pořadatelů a šetřete místem. Závodníci neubytovaní 
v kempu parkují na venkovním parkovišti před kempem. 

Úschovna kol 
V areálu je k dispozici místnost, kde pořadatel zajistí úschovnu kol v omezeném počtu. 

Úschovna dětí (školka) 
V době průběhu závodu bude zajištěno hlídání dětí. 

Protesty 
Do 30ti minut po zveřejnění oficiální výsledkové listiny hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.  

Vyhlášení výsledků 
Vyhlášení vítězů a předání cen po každé etapě ve 20 hod. 

Opět závod o trikoty: 

● žlutý – ŽLUŤÁK ( kat.H21E/D21E) 

● zelený – SPURTÉR 

● puntíkatý – 4. místo s nejmenším odstupem na 3. 

● Černý – největší odstup od vítěze 

Každý den bude večírek s překvapením. 

Prezentace 
● Prolog MTBO Blinduro – start do tréninku/závodu možný bez předchozí prezentace. Start bude vyznačen na shromaždišti. 

● 5-denní MTBO (včetně první etapy!) 
3. července 16.00 – 22.00 v centru  (Autocamp Ostende) 
4. července 8.00 – 9:30 v centru (Autocamp Ostende) 

● Jednotlivé etapy: 
večer před etapou 18-19 hod., v centru (Autocamp Ostende) 

Kontaktní osoby 
Robert Anděl – ředitel 

Markéta Lesová – ubytování a nouzové přihlášky 

info zavinac mtbo5days..eu 

 

mailto:marketa.havlickova@gmail.com

